A fogak szerkezeti
rendellenességei

SZERKEZETI rendellenességek





Minden fogszövet
Zománc
Dentin
Cement

• Érinthet egy v. több/minden fogat, tej és/vagy maradó fogakat

OK:
• Környezeti ártalom: Szisztémás betegség (pl. cöliákia), trauma, fertőzés,
irradiáció, kemoterápia, gyógyszerek….
• Genetikai tényező
 Öröklött/sporadikus/felelős gének hajlamosító polimorfizmusai
 Szindróma része
• Ezek kombinációi

Minden fogszövet
1. A fogcsíra fejlődésének leállása (ún. „arrested” fogfejlődés)
• érinthet egy vagy több fogat - esetleg gyökeret
• OK:
 sugárkezelés, kemoterápia, súlyos trauma, gyermekkori
oszteomielitis
 ha egy fogat érint rendszerint a tejfogat ért trauma vagy
gyulladás áll a háttérben.

Minden fogszövet
2.Odontodiszplázia/szellemfogak/kagylóhéj fogak/Odontogenesis
imperfecta
• fiú:lány=1:1, tej és maradó fogak, maxilla:mandibula=2:1
• fájdalmas fogzás, késői erupció
• kis méretű, érdes, barnás foltos, puha (globuláris) korona, irreguláris vékony
zománc, kevés ásványi anyag tartalom
• rövid gyökerek, tág pulpa űr, nyitott apex, rövid gyökerek
hipoplasztikus, hipokalcifikált a dentin és a zománc egyaránt
• A kvadráns csupán néhány foga érintett mind a tej, mind a maradó fogazatban
• nagymetsző> kismetsző>szemfog (felsők)
• OK:
 Ismeretlen; de trauma, táplálékhiány, fertőzés, anyagcsererendellenességek, szisztémás betegségek és genetika játszhatnak
szerepet (de nem tekintik örökletesnek)

Zománc fejlődési rendellenességek
HIPOPLÁZIA: hiányos mátrix termelés miatt → vékony/gödrös zománc
HIPOMINERALIZÁCIÓ: mátrix proteinek mineralizáció zavara miatt → foltos zománc
Általános tényezők:
Genetikai:
• elsősorban zománc- amelogenesis imperfecta
• mutáció, szindróma része
Szisztémás betegség (kronológiai)
• táplálkozási hiánybetegség
• anyagcsere betegség
• toxikus
• fertőző betegség: terhesség alatt, születéskor, újszülött kor, korai gyermekkor
Idiopátiás
Helyi faktorok:
• trauma
• fertőzés

Zománc rendellenességek:

Diszplázia: rendellenes fejlődés
Ektópia: rendellenes lokalizáció
Agenézis: nincs zománc
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Amelogenesis imperfecta
Amelogenesis imperfecta (AI):
• (amelogenesis – zománc képződés; imperfecta –
helytelen)
• ritka öröklött elváltozás, mely a zománcképzést érinti
• nem jár egyéb általános elváltozással
Witkop csoportosítása
I. típus : hipolasztikus generalizált/ lokális sima, gödrös, durva AD, AR, X-hez kötött
II. típus: hipomaturált pigmentált/nem-pigmentált, diffúz, hófödte; AD, AR, X-kötött
III. típus: hipokalcifikált diffúz AD/AR
IV. típus: hipomaturált-hipoplasztikus vagy ugyanez taurodontizmussal AD

Amelogenesis imperfecta
•
•
•
•
•

lehet szindróma részjelensége
számos öröklési típusa van
különféle fenotípusokban jelenhet meg egy családon belül is
hasonló fenotípus, különféle génmutáció
a homozigóta más mint heterozygota

• 1:800 – 1:15,000
• mindkét fogsor érintett
• minden fog érintett
• legkevesebb 14 alcsoportja van
-

Hipoplasztikus típus- rossz minőségű és mennyiségű zománc

-

Hipomaturációs típus- kevés az ásványi anyag tartalom, éretlen fog

-

Hipokalcifikált típus – elegendő mennyiségű, de rosszul kalcifikált zománc
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Gének és fenotípusok
AMELX (amelogenin) – X-hez kötött– diffúz sima hipoplasztikus
és hipomaturációs forma
ENAM (enamelin) – AD és AR– generalizált pontozottság és
vékony zománc
MMP-20 (enamelysin) – AR pigmentált hipomaturáció
KLK4 (kallikrein-4) – hipomaturáció
DLX3 (genek és craniofacialis fejlődés) – Hipoplasztikus/
hipomaturált és taurodontizmus együtt
AMBN (ameloblastin)
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I. típus: Hipoplasztikus
(7 altípus súlyosság, hipoplasztikus foltok elhelyezkedése szerint),
(AD, AR, X-kötött R)
• organikus matrix nem megfelelő lerakódása
• radiológiai kontraszt-néhol vékony zománc
• a hipoplasztikus „gödrök” között a zománc mineralizáció
normális
• a gödrök sorokba, oszlopokba rendeződhetnek
• a zománc érdes vagy sima, de pöttyözött, fényes, elszíneződött,
a sárgától a barnáig bármilyen színű lehet
• mérete kisebb, négyszögletes, a kontaktpontok hiányzanak.
• sima, lapos okklúzális felszín, alacsony csücskök, korai attríció

II. típus: Hipomaturációs
• A zománc kristályok érése szenved zavart
 Pl. „snow-capped”-hófödte fogak
• Normál alakú fogak, zománc vastagság megfelelő
• Foltos megjelenés
• Fehér, sárga vagy barna
• A zománc puha, lepattintható a dentinről
• A dentinhez hasonló vagy csökkent radiológiai denzitás
•

„Hófödte” fogak

•

Hipomaturációs Diffúz x-hez kötött

•

X - kötött, A.D.?

•

a tejfogak opak fehérek, foltokkal

•

Zónák opaque fehér zománc az incizális és
okkluzális felszínen (1/4 - 1/3)

•

a maradók sárgák, melynek színe mélyül az
idővel

•

kezdeti fluorozisnak tűnik

•

gyors zománc veszteség

•

mindkét fogazatban

•

random megjelenő csíkok, árkok

III. típus: Hipokalcifikált
• A.D. vagy A.R. (súlyosabb)
• Mineralizáció zavara, az organikus matrix szövettanilag viszonylag normális
• Normál formájú fogak és előtörés
• A zománc nagyon vékony és könnyen lepattan
• Sárga vagy barna szín
• Nyitott harapás
 Fogkő
 A zománc dentinszerű radiológiai megjelenés, ha van

IV típus: Hipomaturáció-hipoplázia
taurodontizmussal
Tricho-dento-osseus (TDO) szindrómában
• ritka, autoszomális domináns rendellenesség, amelyet Lichtenstein és
munkatársai neveztek el 1972-ben
• haj-, fog-, csont- és egyéb hibák
• a TDO-val kapcsolatos ismeretek többsége esettanulmányokból és
genetikai vizsgálatokból származik
• az első esetről Robinson és munkatársai számoltak be 1966-ban







Bolyhos haj
Oszteoszklerózis
Törékeny körmök
AI (hipomaturált, hipopláziás
Taurodontizmus
Vékony zománc, letöredezik

Amelogenesis Imperfecta
Kezelés
• A helyreállítás a lehető leghamarabb
• Fogpótlások (overdentures)
• A korona készítés (direkt, indirekt) enyhe esetekben
• Glassionomerek (a dentinhez jobban adaptálhatóak), de
dentinbondok használata javasolt

Megítélendő!
• Kariesz iniciális szakasza – macula cretosa (tejfogakon
ECC) vagy AI szerkezeti rendellenesség
• Fluorózis vagy AI szerkezeti rendellenesség
• A „linea neonatalis” minden fogon megnyilvánul,
(hacsak nincs súlyos hipoxiás vagy magzati keringési
zavar klinikailag nem látható, csak mikroszkóposan
van jelen) vagy AI szerkezeti rendellenesség

Környezeti hatások által előidézett zománc
szerkezeti rendellenességek okai
Tényezők:
 Anyaoldal (intrauterin éri a magzatot):táplálkozás, láz, súlyos
fertőzések (rubella, szifilisz), asztma, endokrin zavarok,
gyógyszerek, sugárzás
 Gyermek oldal:
• Genetikai – öröklött/sporadikus/felelős gének hajlamosító
polimorfizmusai
• A környezeti ártalom születéssel függ össze vagy születést
követően éri a gyermeket: hipoxia, láz, asztma, sugárzás
gyógyszerek, endokrin betegségek, immunhiány, szisztémás
betegségek, fluorózis
• Lokális: trauma, fogszuvasodás

Környezeti ártalom és zománc
elváltozás
• Három formában jelentkezik:
 Zománc hipoplázia– gödrök, árkok és hiányzó zománcrészek
 Diffúz opacitás– variációk az áttetszőségben és színben
Fokozott fehér opacitás
 Körülírt opacitás
• Szisztémás hatásra, (pl. LÁZ) ami az első két életévben jelentkezik;
horizontális barázdák, lukacskák a maradó front fogakon és az első
molárison
• Hasonló elváltozás a csücskökön a második molárisokon és
premolárisokon ha a probléma 4-5 éves korban jelentkezett

Kronológiai zománc fejlődési rendellenesség

Metszőfog zománc ásványi anyag koncentráció eloszlási térképei a különböző fejlődési
szakaszokban.
Al-Mosawi, M., Davis, G.R., Bushby, A. et al. Crystallographic texture and mineral concentration quantification of developing and
mature human incisal enamel. Sci Rep 8, 14449 (2018). https://doi.org/10.1038/s41598-018-32425-y

Veleszületett szifilisz (Treponema pallidum)
• 30% fogászati hipoplázia alakul ki
• Hutchinson (hipopláziás)metszőfogak és szederszerű molárisok

„TURNER FOG”
OK: fertőzés vagy trauma
• egy lokális hipopláziás vagy hypomineralizált folt a
maradó fog koronáján
• leggyakrabban az alsó premolárisoknál

Fluorózis
• A kritikus kor 2-3 év , ha a fluor mennyisege több mint 1 ppm

• Összetett forrás, összetett hatás (fogkrém, italok, tea, stb)
• A súlyossága mennyiség függő

Tetracyclin
•
•
•
•

Kelátképző
Kalciumhoz kötődik, fényben barnás, sárgás elszíneződés
Zománc elváltozás dózis és élekor függő
8 éves kor alatt ne adjuk!

Moláris hipoplázia/hipomineralizáció
(MIH)
• Jellegzetesen a frontokat és az első molárist érinti
• A hatosokon elsősorban a csücskökön megjelenő, körülirt
opacitás vagy anyagveszteség
• Súlyossága változó az opacitástól a letöredezésig (nincs
egységes felmérés)
• FDI 1992 Modified defect of dental enamel (DDE)
beosztás a súlyosság alapján:
 enyhe - a zománc < 30% érintett
 közepes – 31-50%
 súlyos - 50 vagy több %

MIH kialakulásának okai I.
• Intrauterin 28. hét és az élet első 10 napja közötti időszak
fontos a moláris esetében!
• Ami a zománc mátrix pH-ját érinti pl. respirációs acidózis,
abnormisan kevés oxigén (hipoventilláció, légzészavar) gátolja
a proteolitikus enzimeket –mineralizációs zavar
• Ca hiány – anyai magas/szeptikus láz vagy anyai diabetesz –
hipokalcémia
• Anyai hosszas hányás, ami a folyadék-elektrolit háztartást
zavarja

MIH kialakulásának okai II.
• Pre- és posztnatális betegségek és állapotok melyek
megzavarják az anyagcserét
• Alacsony születési súly
• Antibiotikum –Amoxicillin az első életévben
• Mellről táplálás toxinjai (dioxin)
• Középfül gyulladás, tüdőgyulladás (láz)
• Asztma
• Húgyúti fertőzés
• Vírusos megbetegedések (láz) (Kanyaró)

MIH klinikai megjelenése
•
•
•
•
•

Főleg a csücsköket és éleket érinti, nyaki harmad nagyon ritka
Hiperszenzitivitás
Nehéz érzésteleníteni
Gyors kariesz progresszió
Demarkálódott elváltozás

Dentinogenesis imperfecta
•
•
•
•
•

Mindkét fogazat, de a tejfogazatban súlyosabb
Több típus (I., II., III.)
Öröklött
Ugyanazok a szintek- hipoplázia, hipomaturált, hipokalcifikált
A fogak mindegyike elszíneződött (szürkés-kék, barnás- sárga).

• A fogak törékenyek, kopnak
• becsült előfordulása 1: 6,000 - 8,000

Dentinogenesis imperfecta
•

Az I. típus összefüggésben van, s együtt jelenik meg az osteogenesis imperfectával
(kékes sclera, pubertás után vezetéses halláscsökkenés, fogfejlődés zavara, végtagok
és gerinc deformitása, törékeny csontok) számos gén mutációjának eredménye.
• Öröklés: AD

•

II. és III. típust DSPP (dentin phosphoprotein) gén mutációja hozza létre
• Öröklés: AD

•

II típus – hallás csökkenés, körte alakú korona borostyán színű, áttetsző lehet. A
gyökerek rövidek és beszűkültek.

•

III. típus– Brandywine típus (DGI-3) ritka, de súlyos elváltozás, opaleszkáló dentin
mind a tej-mind a maradó esetén. Jelentős attríció, hatalmas pulpakamra, kagylófog
jellemzi. Előfordulási gyakorisága nem ismert. Maryland, USA-ban írták le, onnan
származik a neve.

Dentinogenesis imperfecta
• A diagnózis a klinikai kép, öröklés és röntgen kép alapján történik

•
•
•
•
•

kék/barna elszíneződés
testes korona, nyaki behúzódással
(POPCORN)
gyakran zománc elváltozással (hipoplázia)
beszűkült pulpa kamra és csatorna, kagyló szerű fog, periapikális
elváltozásokkal jár
• Kezelése nehéz: Ellátásában fontos a védelem, előre gyártott korona,
öntött onlay sor a molárisokon a harapási magasság megőrzése
érdekében. Az endodonciai kezelés szinte kivitelezhetetlen.

Dentin Dysplasia
• AD öröklés, ritka 1:100000, csak tej, de lehet maradó is
• I. típus (gyökértelen fog);
– 1/100,000; a dentin szerkezet megváltozik;
– a korona normálisnak mutatkozik;
– pulpakamra obliteráció

• II. típus (koronai

dentin dysplasia);
– A pulpakamra bogáncs szerűen szétágazódó
– A fog hasonlít a dentinogenesis imperfectára (körte alak, cervikális
behúzódás, vékony gyökér, a pulpa elmeszesedése erupció után,
borostyán vagy kék elszíneződés)

A cement szerkezeti rendellenességei
• Számos genetikai rendellenesség befolyásolhatja a cement
szerkezetét a fejlődés során
• Például: Hipofoszfatázia (AD, AR; alkalikus foszfatáz hibás
vagy csökkent működése
-

tejfogak idő előtti exfóliációja
maradófogak korai elvesztése
aplázia vagy a cement markáns hipopláziája
rendellenes dentinképződés (széles predentin zóna,
interglobularis dentin jelenléte (Rickets)

D-vitamin hiány (rachitis)
• A D-vitamin hiánya szintén hatással van a fogak fejlődésére (organikus és
anorganikus állomány)
• Hiányában csökken a kalcium felszívódás
• Zománc hipoplázia, dentin képződés zavara (mennyiségi deficit)
• Magasan elhelyezkedő pulpa szarvak
• A fogakon megjelenő tipikus szimmetrikus kronológiai hipoplázia
egyértelműen összefüggésbe hozható azzal az időszakkal, amikor a
hipokalcémia kifejezett volt

Familiaris hipofoszfatémia
(D vitamin rezisztens rachitis)
•
•
•
•
•
•
•

Ritka örökletes megbetegedés
Vese foszfát visszaszívásának a zavara
Alacsony szérum foszfátszint
Öröklődés: X- hez kötött leggyakrabban
A dentin globuláris szerkezetű, hipomineralizált,
Tág pulpa űr
Zománc könnyen lepattan, gyors pulpális baktérium invázió a
dentin szerkezeti rendellenesség miatt (→látszólag egészséges
fogakból kiinduló tályogok)

